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GÖBBELS: TÉVEDÉS AZT HINNI, 

HOGY NEM TÖRTÉNIK SEMMI!

Olasz légitámadás' 
egy angol hajóraj ellen

A berlini
tudót iiójának telelontelentéee

Berlin, jan, 10.
.. pestével kapcsolatban német
politikái körökben hangoztatják, hogy 

Hiú reményekre alapoznak az 
angolok, - ha
ezt az epizódsikert arra akarják fól- 
hásznalni, hogy Olaszország politikai 
egyseget megbontsák. Olaszország nem 
tegnap választotta politikai útját, ame
lyen következetesén kitart
A tengely és a háromhatalmi egyez, 
meny tálán sohasem volt élőbb való

ság, mint most
Németország és Olaszország majd meg
tanítják Angliát, hogy különbséget 
tudjon tenni epizódsikerek és döntő 
győzelem között. Be fog bizonyosodni, 
~ jelentik ki a birodalmi fővárosban, 
— hogy ez a háború sem Afrikában, 
sem, az albán fronton, hanem Anglia 
teljes legyőzésével fog eldőlni.

Nemet és olasz, hivatalos jelentések 
beszámolták arról, hogy egy német re- 
pulohadtesi indult el Itáliába. Diplo
máciai és külföldi sajtókörökben nagy 
találgatás folyik arról, hogy tulajdon
keppen milyen haderőt jelent egy 
uyen német repülőhadtest.

Göbbels birodalmi propagandami
niszter a berlini Ausland-Club' újjá
alakított helyiségének megnyitásán a 
fcnltoldi sajtó képviselői előtt beszé
det mondott, amelyben rámutatott a 
n’nbnak arra a feladatára, hogy szoro- 
sabb kapcsolatot teremtsen a külföldi 

V a német körök között. A biro- 
teSeíurmány ~ mondotta - minden 

leróiílj S x mint kol
legáik egy évvel ezelőtt Parisban 
vagy ma Londonban. fisban,

A niinisgter , ezután a következőket 
mondotta: veiKezojret.

..Igen nagy tévedés volua azt hinni 
hogy azokban az időkben, amikor á 
katonai és diplomáciai frontokon 
látszólagos csend honol, valójában 

sem történik semmi.** 
Emlékeztetett Hitlernek a múlt év 

téHUtr- •3?'án a berIini Sportpalastban 
it kijelentésére, amely szerint Né- 

orszag ellenségei nagyon téved

nek, ha azt hiszik, hogy a birodalom 
vezetői a látszólagos, nyugalom hó
napjaiban. aludtak. A. május elején 
megindult nagy offenziva, amelynek 
fr,e;10 Tba^ blatt térdrekényszerí- 
tette fi raneiaországot, igazolta Hitler 
szavait. A Mostani időben — mutatis 
mutandis — ugyanolyan látszólagos 
nyugalom van. Ez a nyugalom azon
ban csak látszólagos és csupán a felü
letes szemlélő számára nyugalom. Igen 
nagy tévedés volna azt hinni, amint | 
azt a birodalom ellenségei szeretnék,, I

Berlinben nagy érdeklődéssel 
figyelik a bulgáriai helyzetet 

— jelenti a Politika
Belgrád, jan. 10.

(Búd. Tud.) A „Politika** berlini tu
dósítója szerint az utóbbi napokban 
igen nagy érdeklődés nyilvánul meg a

német fővárosban a bulgáriai helyzet 
iránt. Az a benyomás alakult ki — 
írja, — hogy
Jugoszlávia keleti szomszédja ismét

fl hírhedt „Ghibli“-szél

homok viharra 1 támad egy északaffikai sátortáborra

hogy a német hadi és diplomáciai ve
zetés talán zsákutcába jutott és nem 
tudja, hogy, mit tegyen tovább.

Németország már eddig is bebizo
nyította, hogy mindig kezében 
tartotta a kezdeményezést és ak

cióival mindig megelőzte ellensé
geit.

A cin marad, egy nap sem kiaknázatla
nul. Németország tudja, hogy mit akar 
es a maga idejében, az' óraMÜ pontos
ságával cselekszik: . £ -■-.

az érdeklődés homlokterébe kerül, 

sokkal inkább mint akkor, amikor 
arról-volt szó, hogy Bulgária csatiam 
kozik a háromhatalmi egyezményhez.

Berlini újságíró körökben sokat be
szélnek. Bagriahov bolgár miniszter 
jövőbeni szerepéről, azonban, hogy eí 
a találgatás megfelel-® a valóságnak, 
azt

csak néhány nap múlva válik 
nyilvánvalóvá.

Különösen nagy érdeklődéssel kísérik 
Berlinben oá 'esetleges bolgár kormány* 
változásra vonatkozó híreket, x

Filov 
mégis lemond?

Belgrád, jan. 10.
(Búd Tud.) A „Politika** szófiai je

lentése szerint Filov miniszterelnök 
Németországból, való visszatérése után 
hírek terjedtek el .arról, hogy a mi- 
nisztérelnök távozik a kormány élé
ről. Ezeket a híreket bolgár hivatalos 
helyen nem erősítették meg, azonban 
mégis lehetségesnek tartják, hogy Fi
lov egészségügyi állapotónak meg
gyengülése miatt, kormányátalaku
lásra - kérülhét a sor Szófiában.

A jövő hét folyamán az ország kü
lönböző részeiben 30 népgyűlést tarta
nak. Ezeken a népgyűléseken a kor
mány tagjai is megjelennek és felszó
lalnak. A legnagyobb érdeklődéssel a 
vasárnapi ruscsuki népgyűlést várják, 
ahol maga Filov fog felszólalni. Be
széde során valószínűleg tájékoztatást 
ad a közvéleménynek béesi útjáról.

farsangi divatbemutató
A HUNGÁRIÁBAN

Az Idegenforgalmú 'Propaganda Munka
közösség Téli Budapest akciójának műsoros 
divatbemutatóját ma délután' 5 órakor tart. 

•Ják a. Hungária-szálló termeiben. A div.ct- 
revü keretében a legelőkelőbb budapesti 
szalonok mutatják be farsangi és tavaszi 
újdonságaikat. A műsoros részben Stmor 
Erzsi, Tasnády-Fekete Mária, Ania SMi és 
Déry Sári lépnek fel.



Hogyan él 
a megszállt Franciaország?

Schmid miniszter, a megszálló közigazgatás
vezetőjének nyilatkozata

Paris, jan. 10.
A compiegnei fegyverszünet szerző

dés értelmében Franciaxirszágnak 340 
ezer négyzetkilométernyi területét, 
amelyen mintegy 24 millió ember él, 
német csapatok szállották meg, A 
l'ranciaországi német katonai párancs- 
noiság élén Schmid, dr„ württembergi 
belügy és gazdasági miniszter áll, aki 
fogadta a Magyar Távirati Iroda 
munkatársát és tájékoztatta a francia
országi német katonai igazgatás ed
digi eredményeiről.

— A német katonai igazgatás fel
adata, —- kezdte nyilatkozatát Schmid 
államminiszter — a végrehajtó hata
lom gyakorlása, biztosítása és köz
igazgatása a megszállt Franciaország
nak, mint az Anglia elleni hadművele
tek támaszpontjának. Ezen túlmenően 
azonban arra is törekedünk, hogy

az élet a megszállt területeken mi
nél előbb a rendes kerékvágásba 

terelődjék.
A francia lakosság — kivéve Észak- 
Franciaországnak a háborútól erősen 
sújtott területeit —, legnagyobbrészt 
ismét visszatért lakóhelyére, az üzle
tek kinyitottak, a bankok rendesen 
dolgoznak, a legtöbb üzemben megin
dult a munka, megnyíltak az iskolák 
és egyetemek, működnek a bíróságok, 
a vendéglők és háztartások a "lehető- 

'séghez mérten el vannak látva élelem
mel, a közlekedési vonalak nagyrésze 
ismét üzemben van. Ma mái1 menet
rendszerű vonatok közlekednek vala
mennyi fontos vasútvonalon és a főbb 
utak mind járhatók, pedig ez annyit 
jelent, hogy rövid hónapokon belül 
sok-sok száz felrobbantott hidat kel
lett újraépíteni. •’

— Gazdasági szempontból, — foly
tatta a miniszter, —

a katonailag m egszállt területe
ket Norvégja északi csúcsától egé
szen a spanyol határig egységes 

gazdasági egésznek tekintjük.

Már' az előrenyomuló német csapatok 
vigyáztak arra, ■ hogy a lehetőséghez 
mérten ne tegyenek tönkre gazdasági 
javakat. A termést a legtöbb helyen a 
német csapatok segítségével sikerült 
betakarítani, az őszi ezántásnál-vetés-

HRQY NRPOK, 
KIS HÍREK

1000 olasz építőmnnkás dolgozik Bécs 
környékén. Az olaszok csinos faházakban 
laknak Lobau vidékén.

Különös per keletkezett egy amerikai úr 
kopasz fejő körül. A newyorki földalatti 
vasúton nemrég nagy plakátok jelentek 
meg, amelyeken egy méltóságteljes, kövér
kés. Bzomoruarcu, kopasz úr képe volt lát
ható, ezzel a felírással: „önök is így fog
nak járni, ha nem az X. hajvizet használ
ják. Ápolt haj nélkül nem lehet sikerük 
az életben.** Néhány nappal később egy

Az Első Magyar^ Részvényserfőződe

m alábbi helyeken tartják állandóan frissen csapóival
Nledetkirchner Jakabná vendéglője, 

Benicaky Ferenc-ntea 5.
8«. Sehmidt Sebestyénné vendéglője, Apponyi- 

út 68.
Csepelen:

Kondoráé János, Szent Imre hereeg-tér 20. 
Staub Ferenc vendéglője Bet. Imre herceg-tér 13 

írdllgeten:
IIJ. Zsiray Píl vendéglője, DIÓ»<h-6t U23/A-

Albertfalván:
Csereslts Márton vendéglője, Erzsébet királyáé-

-át 121. 
Csizmadia Károlyní, Erzsébet királyné-fit »0.

Budátokon:
Haggenmacher Sérgtamok, ifj. Gyfirv Endre, 

POtMi-át 16.
KDiaaaárita Lajos Vposbá?-tór 17.

Folytatólagos közlemény.
A nagy tápéftékü barna idénysör — ágiig a készlét tart — palackokba lefejtve Is 
kapható; kávéházakban, vendéglőkben, fűszer- ép cpemegeüzletekben. Vidékei? ösz- 
szég raktárosainknál, minden jobb étteremben, kávéházban és csemegeüzletben.

nél ugyancsak a német katonák segí
tettek, a háborús pusztításokat és ká
rokat azonban természetesen nem le
het máról-holnapra helyrehozni. Ez az 
egyik oka a mind jobban érezhető 
élelmiszerhiánynak, de oka a francia 
kormányok elhibázott gazdasági poli
tikája is, amely elhanyagolta a mező
gazdaságot, nem gyűjtött tartalékokat 
és főleg a tengerentúli és gyarmati 
behozatalra számított. Megnehezíti az 
élelmiszerrel való ellátást továbbá a 
francia nép fegyelmezetlensége is, 
amely a rendelkezéseket minden mó
don igyekszik kijátszani.

— A fontos gyári és ipari üzemek 
r. agy része ismét megkezdte már mű
ködését. Természetesen elsősorban azok 
az üzemek, amelyek Németország ré
szére hadiszempontból fontosak. Ezek 
az üzemek a zsákmányul lefoglalt 
készletekből, vagy magából Németor- 
ságból kapnak nyersanyagot és német 
megrendelésre dolgoznak.

Schmid államminiszter a továbbiak
ban hangsúlyozta, hogy •

a német katonai szervek és a fran
cia közigazgatási szervek között 

nincsenek súrlódások

és a francia hatóságok igyekeznek 
megfelelő módon segíteni a német ka
tonai igazgatásnak. Mi — mondotta a 
miniszter — a fegyverszüneti szerző
dés értelmében lehetőleg önállóan 
hagyjuk dolgozni a francia hatóságo
kat. A német katonai igazgatás csupán 
olyan kérdésekbe avatkozik be, ame
lyek német érdekeket érintenek- Ilyen
formán a német igazgatás főképpen 
ellenőrzést gyakorol.

Hogy a franciák hogyan viselkednek 
a megszálló csapatokkal szemben, 
Schmid miniszter a következőket 
mondotta:

— A francia nép lassanként meg
érti, hogy a háborút elveszítette 
és viselnie kell ennek a háború
vesztésnek szomorú következmé

nyeit.

A lakosság minden észrevehető ellen
kezés nélkül aláveti magát a rendelke
zéseknek, bár a túlzottan individualista 
francia polgár nehezen tud beleillesz
kedni a német fegyelembe.

felháborodott úr jelentkezett a hajszesz
gyár igazgatói irodájában: Williatn Wa
shington Shephard volt, ismert newyorki 
tőzsdeügynök és háztulajdonos és kikérte 
magának, hogy az ő arcmását reklámcélra 
használják fel. Elmondta, hogy a felesége 
már válópert indított ellene, mert nevet
séges alak lett, a hitele is megingott, a 
reklám olyan anyagi kárt okozott neki, 
hogy jelentékeny kártérítést követel a 
vállalattól. 50.000 dollárt kért a plakátért 
Mr. Shephard. Rövidesen tárgyalásra is 
került a per. A kopasz Mr. Shephard 
ügyében véletlenül kopasz bíró ítélkezett, 
sőt az ügyész is kopasz volt, A bíró meg
állapította, hogy a kopaszság nem akadá
lya* a társadalmi érvényesülésnek, amint 
azt mindhármuk eddigi karrierje bizo
nyítja, mindazonáltal 10.000 dollár kártérí. 
tésre Ítélte a hajszeszgyártó céget.

Az angol egészségügyi minisztérium or
vosfőnöke kijelentette, hogy eddig az or
szág területén lévő óvóhelyek egyikéről 
sem érkezett járványos betegség kitörésé
ről szóló jelentés.

Hatalmas hó. és kőgörgeteget távolítot
tak cl Innsbruck közelében az országúiról. 
A görgeteget még a tavalyi Lavinák sodor
ták le. Az eltávolítás azért vált szüksé
gessé, mert 3. torlasz erősen zavarta a köz
lekedést. A hó- és kőgörgeteg alatt éppen 
találták meg 11 szarvas tetemét. A szarva
sokat is a lavina sodorta magával.

Ritka jubileumot ért meg a Várasd köze
lében lévő Krisovljani faluban Vilim Ju- 
ricskó és felesége. A 102 éves férfi és a 101 
éves asszony most ülte meg házassága 
80-ík évfordulóját.

Vasúti forgalmi csökkentést rendeltek el 
tudvalévőén Jugoszláviában is a szén- cs 
kenőolajra való hivatkozással. A jugoszláv 
vasútigazgatóság most felsorolja azokat a 
vonalakat, amelyeken a forgalmat a jövő
ben erősen csökkentik. Többek között a 
belgrád—zágrábbi és a belgrád—szabadka— 
budapesti fővonalakon is kiesik egy-egy 
gyorsvonatpár a forgalomból. A forgalmi 
korlátozások különösen súlyosan érintik a 
Vajdaságot, amelynek vasúti közlekedése 
nagymértékben csökken.

A Londonban székelő, úgynevezett „sza
bad francia** tengernagyi hivatal bejelen
tette, hogy a Narval nevű francia tenger
alattjáró a közelmúltban ellenséges táma
dás következtében elpusztult. A Narval 
volt az első egység, amely a De Gaulle- 
mozgalomhoz csatlakozott. 1925-ben épült. 
974 tonna vízkiszorítása és 51 személyből 
álló legénysége volt.

Edsel Ford, e világhírű Ford-művek el
müké, bejelentette, hogy az óriás üzem re
pülőgépalkatrészeik tömeggyártására ren
dezkedik be.

Dublinban az ir szabadáillam kormánya 
hivatalosan közhírré tette, hogy az első 
kéj januári éjszakán ir területre ledobott 
bombák német gyártmányok voltak.

Stimson, északamerikai hadügyminiszter 
egységes katonai parancsnokság alá he
lyezte a Karaibi-tengeri támaszpontokat, a 
Panama-csatornát és az angoloktól átadott 
Trinidadot

Amerikai csapaterősitések indultak a 
panamai csatorna-zónába és az Uj Fund- 
landban átengedett angol támaszpontokra.

A mexikói honvédelmi miniszter napi
parancsot adott ki, amelynek értelmében 
aktív katonák nem lehetnek többé politikai 
pártok tagjai.

A francia vállalatok árjásitásáról szóló 
holyzetjclentés szerint Párisban mintegy 
11.OT0 zsidó vállalat tett eleget a jelentke
zési kötelezettségnek. A vállalatok közül 
5000 kis- vagy középnagyságú, mig a többi 
nagyvállalat. Ez a szám csupán Parisra 
vonatkozik. A zsidó vállalatok árjásítását 
a német és az illetékes francia hatóságok 
szoros együttműködésben a kiadott törvé
nyek alapján hajtják végre. A német ha
tóságok tisztában vannak azzal, hogy sok 
zsidó vállalat még nem tett eleget a beje
lentési kötelezettségnek, vagy megkísérli 
üzletét eltitkolni. A hatóságok szigorú 
megtorló intézkedéseket hoznak minden 
olyan esetben, amikor felfedezik a törvény 
ilyen megkerülését. A német hatóságok 
fenntartják maguknak a jogot, hogy az el
adási szerződéseket vagy igényjogosultsá
got minden egyes esetben felülvizsgálják.

Magyarország 77 millió szlovák korona 
értékű fát vásárolt tavaly Szlovákiában.

Bizonyára meguyugtatóan hat a világ 
közvéleményére az a hivatalos cáfolat., 
amelyet Sdn Marino kormánya adott ki 
azokkal a híresztelésekkel szemben, hogy 
beavatkozik a háborúba és hadat üzen 
Angliának. A san inarinói köztársaság 
kormánya kijelenti, hogy ez a hír légből 
kapott koholmány. San Marino 950 katonát 
és 39 tisztet számláló hadseregével tovább
ra is semleges marad.

Karácsony előtt, amikor még a magyar 
rádió este 9 órakor fejezte be műsorát, 
a magyar rádióhallgatók is tapasztalták, 
hogy a Budapest L alatt lévő Beromünster 
539 méteres hullámhosszán egy rendkívül

15 NAPOS TÁRSASUTAZÁS 
A JUGOSZLÁV ALPOKBA 

január 26 — február 9. 
BLED.... 500 M 
PLANICA. . 1000 M
POKLJUKA 1300 M

Jelentkezés, wl áskülönbségnélkül. jat.nár 15* g 
JUG3MART, Bp.V., Dorettya-u. 8. T : 183-216 

erős orosz adóállomás jelentkezett. Ezt a® 
orosz rádióállomást Svájcban is olyan erő
sen lehetett hallani, hogy Boromünster 
adásait ott is komolyát! zavarta. A svájci 
hatóságok felszólalására most Szovjet- 
oroszország elismerte Svájcnak az 539 m-es 
hullámhosszra való kizárólagos jogát és 
adásait ezen a hullámhosszon, amely ere
detileg Klaipoda litván állomáshoz állott 
legközelebb, megszüntette, v

Az idő javulásával kapcsolatosan az al
bániai hadszíntéren kölcsönösen nagyobb 
hadmozdulatokra készülnek. Nagyobb volt 
a légi tevékenység mindkét részről.

A Gotesburg Posten idézi az esseni Na- 
tional Zeitung cikkének azt a megállapítá
sát, amely szerint a meg nem szállt fran
cia területen élő franciák „úgy viselked
nek, mintha győztesek és nem legyőzöttek 
lennének**.

Catroux tábornok, a De Gaulle-mozgulom 
középkeleti vezetője most fejezte bo a Tö
rökországban lévő francia településeken 
tett látogatását. Az út során a tábornokot 
a török kormány hivatalosan üdvözölte.

A Quisling-kormány elhatározta, hogy 
felújítja az ősnorvég napvallás előírta ün
nepeket és ezeket a norvég nemzeti szocia
lista párt kötelező ünnepeivé teszi. Osló
ban úgy tudják, hogy Quisling személye
sen is rósztvesz ezeken az ünnepségeken.

Az angol hajóveszteségekről szóló jelen
tések szerint 1940-ben az összveszteség 
3,591.670 tonnát tett ki, szemben az 1917-iki 
6,235.378 tonna összveszteséggel.

Lord Halifax, az új washingtoni brit 
nagykövet tiszteletére villásreggelit rendez
tek Londonban. A villásreggelin Churchill 
is felszólalt és hangoztatta, hogy „a világ 
jövője és mindnyájunk reménye a brit társ
országok és az Egyesült Államok közötti 
viszonytól függ**. Ezután hangsúlyozta, 
hogy a brit kormány legjobb emberét küld
te Washingtonba s hogy lord Halifax „tu
dója minden titkunknak**.

Japán kereskedelmi küldöttség tartózko
dik a jugoszláv fővárosban és főként gumi
cikkek elhelyezéséről tárgyal. A japán kor
mány ugyanis megfelelőnek találja az időt 
arra, hogy az európai piacon japán gumi
árukat helyezzen el. Főleg gumiabroncsok 
eladásáról van szó.

Különös bosszút állt egy amerikai 
rádióhallgató társaság egy énekesnőn, aki
nek a produkciója kínosan érintette őket. 
Egy napon, amikor az énekesnő épp rádió-' 
hangversenyéről távozott ■ a rádió épületéi-., 
bői, hirtelen Ismeretlen emberek fogták 
körül, betuszkolták egy gépkocsiba é® el
száguldottak vele. A kétségbeesett énekes
nő azt hitte, hogy gengszterek rabolták 
el, de az autó egy elegáns villa előtt állt 
meg. Az idegenek bevezették a villa sza
lonjába az énekesnőt, udvariasan hellyel 
kínálták, majd megindították a gramo
font és kényszerítették a művésznőt, hogy 
órák hosszát hallgassa — a kaját lemezeit, 
főként azokat a számokat, amelyeket a 
mikrofon előtt szokott énekelni. A lecke 
azonban nem használt, az énekesnő azóta 
is énekel a rádióban és még mindig a régi 
számait énakii...

Kivégezték Magdeburgban Kari Plond- 
zew 31 éves gonosztevőt, aki karácsonykor 
és Szilveszterkor utcai rablásokat köve
tett el,

A Moulin-revű óriási 
sikere!

Budapest előkelő publikuma a tegnap 
esti premieren hatalmas Sikerré avatta a 
Mouli.n Rouse válóban parádés „Fársáugi 
Parádé“-ját

A mesés gazdagsággal kiállított rovfiké- 
pekben az elkeposztöen ügyes és bravúro
san sokoldalú világhírű artisták viszik el 
a pálmát, de szűnni nem akaró tapsok ün
nepelték a Moulin Rouge ma már világ
hírű, álorhszép hölgygárdiíját is.

Elismeréssel gratulálunk Halász Rudolf 
szellemes revü-Ötletcihez, Tamás István 
vérpezsdítő slágeréihoz, ÁHo káprázatos 
ruhacsodáihoz, Horváth Margit újszerű 
táncfanLáziéihoz és Flaschner Ernő igaz
gató gavalléros áldozatkószségéhez, aki va
lóban értékes farsangi ajándékkal lepte 
meg a pesti publikumot...

A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „DARMOL** 
szónak ée T alakú bevágáa- 
nak kell lenni, Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.



A tobruki harctér,
Líbia, Cirenaica

és az 1069 kilométeres csodaútl ffiöjszobciss
A háztartási
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Kétezer kilométeres 1 í , 
mossák a Földközi-tenger hullámai 
Itália északafrikai gyarmatbirodal- 
mát: az egyiptomi határnál lévő Porta 
Bardia-tól az algíri francia katonai 
territoire közelében lévő Zuara-ig.

A harcok színhelye először Egyiptom 
volt. Sidi el Barrani, Bír Seleiman és 
Bagbag egyiptomi helységek vissza
foglalása után nyomultak be az ango
lok az olasz Cirenaica dernai kerüle
tébe s a tengerpart vonulatát követő 
marmaricai fensíkon folyt harcok 
után következett Bárdia bevétele

A helyzet ma az, hogy a szárazföldi 
harc két helyen a leghevesebb: az 

..egyiptomi határ közelében Dzsarabub 
(Dzsagbub) a nagykiterjedésű sivatagi 
karavánút-gócpont ellen erős brit jár
őrök intéznek támadásokat, motorizált 
elővéd-osztagaik pedig északon, Afar- 
maricában igyekeznek végrehajtani 
Bohruk körülzárását azzal a célzattal, 
hogy a nyugat felé, Derna és Be ng azt 
fele vezető két országúton (műutak!) 
elvágják az utánpótlást A tobruki 
olasz helyőrség várvédelmi ütegei már 

? közeledö brit páncélo
sokat s katonai szakkörökben kiala
kult a vélemény:

Tobruk az egész északafrikai part 
legerősebben védett kikötője, védel
mi berendezése (betonerődök, tank
csapdák, drótsövények) a legmo
dernebb, a tenger felől félsziget 
fedezi a, kikötőt erős parti üteg
állásokkal, úgy, hogy a vár meg
vívását igen nehéz feladatnak te. 

hintik.
A levegőben messze kiterjedésű har

cokat és támadásokat jelent az olasz 
főhadiszállás: Tripolisz és Bengázi 
bombázását közli a hivatalos jelentés. 
Dzsarabub-oázist északkeleti irányból 
érkező angol bombázók támadták.

Bengazi és Tobruk között számos 
olasz repülőtér van. (Benina, Martuba, 
Tilimum, Ghazala, Bomba. Tocra, El 
^dem, a. gyarmat nevét adó Cirene 
stb.) Mindezeknek jelentősége termé
szetesen megnövekedőit mind a tárna

ás, mind a védekezés szempontjából. 
Bengazi és Barce (Barca kerület szék- 

e ye) között rövid vasútvonal is van. 
falóképpen Tripolisz fővárost is 
vasút köti ossz® nyugat felé Zuarával 
W a Iegfont°sabb útvonal Olasz- 
Eszakafnkaban a híres 1069 kilométe
res Littoranea Libica, amely Bengázi- 
hól vezet Tripoliszba, többnyire pon- 
w>san követve a szelídhajlatú Na.au 
nzirtisz öböl kanyarulatát,

Bengatí (Cirenaica fővárosa)

* fasiezta gyarmati politika egyik 
íejpőbb PREkre, fehér homlokzatú szál-

kkal, színházzal, kormányzósági 
P otával, fasiszta vértanuk emléké- 

ka-tedrálisaal, félkörben a régi ki- 
f lungomare-ja mentén, ősi arab
* modem olasz élet vegyül a pűn-la

partvidéken fin emlékeket őrző városban- 
lagúnából főzött sópiramisok 
ma a Piazza dél Re hibiskus-bokrai 
között feketeinges bennszülött balillák 
menetelnek, a régi arab főutca a Gasr 
Achmed, beletorkollik az új Vía fsonzo 
modenn márvány villasorába, bazársi
kátorok után emelkedik a Cassa dl 
Risparmio palotája, a Bu Ghellaz-me- 
eset minarettjéről a müezzin kiált 
imára, de a torony tövében a faráesos 
ablakok mögül a Pagliacci prológjáf 

: búgja a rádió...

Hétméteres szélességben kígyózik 
délnek

a stradaszerű sivatagi csodaút I 

Kétszáz kilométer után Agedabia, a 
hírhedt harcos szenussziak titokzatos 
arab szektájának egykori székhelye 
következik, a 747-es kilométerkőnél éri 
el az út legdélibb pontját, El Agheilit.

Apró őrházak, árva benzinkutak, 
víz-ciszternák következnék, aztán meg- I 
Jepetésszerűen sivatagi fatamorgana- 
kent emelkedik az út fölé egy 31 méter I 
magas diadalív, az Arco Trionfale. A 
465-ös kilométerkőnél van Szírié, a 
„sáfrány városa", a régi kalózvilág 
rettegett vára. Mlsurata pálmái aez- 
kari-kaszarnyáli fölött bólogatnak, ___ I
Leptis Magna, Afrika legcsodásabb 
romvárosa, a régi nagy impérium em- I 
lékéit őrzi, 130 kilométer után pedig I

Tripolisz, a főváros, a 0-ás kilómé- ' 
tér jelzésű Benito-kapuval, 

Badoglio tábornagy-sétánnyal, fedett I 
bazárnegyeddel, luxus-szállodákkal, 
Harra-gettoval,. Via Puccinivel, arab 
várossal és száz és száz emlékkel, 
amelyek Líbia nagy kormányzójának, I 

a tragikus halált halt Balbo marsall
nak alakját idézik...

A régi 
helyén

Kairó, jan, 10.
(NST) Donovan északamerikai ezre

des csütörtökön Kairóba érkezett. Az 
ezredes, mint ismeretes, Knox ameri
kai tengerészeti miniszter megbízásá
ból utazik Északafrikába. Az utazás 
céljáról nem adtak ki jelentést s így 
különféle híresztelések kerültek róla 
forgalomba. Most már bizonyos, hogy 
Donovan rövidesen elhagyja Kairót 
és meglátogatja Wavel tábornok fő
hadiszállását.
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Hirdessen a „PENGŐS HIRDET Est
ben! Biztos eredmény!

fepencjózsef
keserüvíz

<

I A közellátási minisztériumban nagy
arányú tervet valósítanak meg, mely
nek célja, hogy pontos adatokkal tisz
tázzák,

ml igaz azokból a híresztelésekből, 
hogy a legtöbb háztartásban jelen, 
tékeny élelmiszerkészletek, főleg 
Hsat, zsír, szárazfőzelék, konzervek 
és fűszerfélék vannak felhalmozva.

Ennek felderítése részletes kérdőívek
kel történik, melyeket csak azoknak 
kell kitölteni, akik bizonyos meghatá
rozott mennyiségnél — persze külön- 
külön — többet tartanak otthon. Ahol 
csekély, mintegy 10—15 százalékos több
let van, nem veszik figyelembe. A többi 
kérdőív összesített adataiból állapít
ják azután meg, hogy hány háztartás
ban mennyi készlet van az egyes áruk
ból.

A minisztérium akciójának másik 
célja az, hogy

rendeletileg megszabja az otthon 
tartható éleim’szsrkészle iák meny-

nyiségét, amelyet nyilvántartó la
pokon hatóságilag jegyeznek elő.

A legfontosabb azonban, hogy egyide
jűleg fejkvótát állapítanak meg és így 
a többlet elfogyasztásának idejét is 
előjegyaik. Az ilyen módon nyilván
tartott háztartásoknak

tilos lesz mindaddig vásárolni, 
amíg készleteiből tud gazdálkodni.

Az ellenőrzés két irányban történik. 
Ha a nyilvántartó lapok elkészültek, 

széleskörű helyszíni szemléken vizs« 
gálják mag hatóságilag a bevallá
sok helyességét, azon túl pedig 
ugyancsak mglepetésszerfien szerez
nek majd tájékozódást, hogy a kész
letek felhasználása az előírások sze

rint történik-e.

A minisztérium feltétlenül teljes 
eredményt vár ettől az intézkedéstől, 
mert igen komoly pénzbüntetés mel
lett szabadság vesztéssel is sújtják azo
kat, akik a rendeletét megszegik.

Ostromállapot 
Thaíföldön

(azelőtt: Sziám)
Bangkok, jan. 10.

I (Reuter.) Thaiföld 24 határmenti 
I körzeteben kedden este érvénybe lépett 
I az ostromállapot. Bangkokban meg

alakult a katonai törvényszék. (MTI.)

London, jan. 10.
(NST.) A singaporeí thailandi kon

zulátus. közli, hogy a Thai!andban élő 
összes franciákat, a diplomaták és 
konzulok kivételével, felszólították, 
hogy fegyvereiket szolgáltassák be a 

| rendőrségnek. Ezenkívül arra kötelez- 
I ték a nemhivatalos minőségben Thai- 
| lantiban tartózkodó franciákat, ijogy 
| valamennyien Bangkokba, vagy 

D-Hohburi városokba költözzenek. 
I Ezeket az intézkedéseket a béke fenn

tartásának érdekében hozták, az indo- 
I kolás szerint. - “*

Moszkva, jan. 10.
A Franeia-Indokina és Sziáni között 

Laz utóbbi napokban egyre komolyabb 
[meidensek — Sanghajból érkezett je
lentések szerint —- valódi háborúvá 
fejlődtek. A. sziámi gyalogság elfog. 
la«a Honé városát. Az egyik francia 
repülő .eren végrehajtott bombázás so
rán az ott lévő 19 gépből nyolcat el
pusztítottak.

, Hongkong 
háborúra készül

WSTJ A Stampa sangháji jelentése 
szerint a hongkongi angol hatóságok 
lazasan dolgoznak a város megerősí
tésen es mindenképpen felkészülnek a 
háborúra. Nagy légvédelmi pincéket 
vajnak a sziklákba, amelyek egyen
ként ötszáz ember befogadására képe
sek. Az erődítményeket megerősítik és 
uj védelmi vonalakat építenek.

A mai minisztertanács
A kormány tagjai ma délután 5 óra-

Teleki Pál miniszterelnök el- 
nokle&evel minisztertanácsot tartanak, 

Hír szerint gróf Teleki Pál minisz
terelnök Miskolcon a kormány legkö- 
zelebbi programjáról nyilatkozik és 
ismerteti a kormány munkatervét s 
azokat a fontosabb törvényjavaslato
kat, amelyek a Ház karácsonyi szü
nete után napirendre kerülnék. Ugyan
csak fontos bejelentéseket Orrnak Laky 
Dezső közellátási minisztertől is a 
gryori gyűlésen. A vasárnapra terve
zett tizenkét nagygyűlés közül külön
ben a székesfehérvári gyűlés bizony- 
KkXkiSr"’"n "Bh“Tasú,i

Teííenériek 
egy betörői

Witte Lajos asztalossegéd, amikor 
ma .hajnalban hazatért a köbánvai 
Mongol-utca 30. szám alatt lévő laká
sába, a szobájában tétlenért egy be
törőt. A betörő kiugrott az ablakon, 
de az asztalossegéd üldözőbe vette és 
elfogta. A tettenért betörőt előállítot
ták a központi ügyeletre, ahol kide
rült, hogy Kovács Egonnak hívják, 37 
éves lakiatossegéd. Az utóbbi időben 12 
betörést követett el. Többnyire műhe
lyekbe tört be és drága szerszámokat 
lopott el. Letartóztatták.

Élelmiszerjegyeket 
léptetnek életbe 

Szlovéniában
Belgrád, jan. 10.

Tud.) Szlovénia élelmiszer- 
ellátása nagy nehézségekbe ütközik. 
A dravai bánság ugyanis az ú. n. 
passzív vidékek közé tartozik, vagyis 
olyan terület, ahol nincs olyan nagy
mennyiségű gabonatermelés, amely a 
lakosság szükségletét fedezni tudná. 
Emiatt szükségessé vált az élelmiszer
adagok tervszerű elosztása.

Rendelet jelent meg, amely ki
mondja, hogy a heti kenyéradag fe
jenként 4 kilogram. Gyermekek 6 éves 
korukig 2 kilogram, 14 éves korukig 
ö kilogram, munkások pedig 5 kiló- 
gram kenyeret kaphatnak. A pékek 
csak olyan kenyeret süthetnek, ^mely
ben 40 százalék búzaliszt és 60 száza- 
lek kukoricaliszt van.
, Szlovénia területén egyébként össze
írjak az elelmiszerszükségletet és en- 
n , ,f.,aP3án élelmiszer jegyeket fog
nak kibocsátani. Először a kenyérjegy 
kibocsátására kerül sor.
VVV*''*/*A/VVV*^VVVWWWWWVW«

— Téli autóbusz-menetrend Bugyi, Tak
sony és Duneharaszti Hév. állomás között. 
Bugyiról indul 5.50 h, 20.30 E Taksony 
Mav. állomásról indul 8-15, 17.30, 21.25 h. 
la KgonyróI Dunah arasz ti ra 7 h. Dunaharasz- 
tirol Bugyira 8.05 Ii. Taksony állomfis és 
Hunaharaszti Hév. közötti járat csak a 
Mav. vasúti korlátozások megszűnéséig 
közlekedik.

Boyer Széni:
=9 7 .10 óra

Ekkor közlődnek ór ási filmem elő
adásai a Rg<|!us-tan. Kérem, jöjje
nek psntosan a hétfői premierré, 
mert az előadás az »Eay asSMn* 
három éf®té«-vel koziőlik!



A Városi 
Színházban

Lehotay Árpád 
fogja játszani

Cyranót

A Németh Antal rendezésében felújított, 
igém nagy érdeklődéssel várt „Cyranö de 
Bzrgerac ‘ nyilvános főpróbája ma délelőtt 
volt a Nemzeti Színházban. Legutóbb ta
valy februárban a Hamlet-repriz főpróbá
jának volt csak ilyen nagy közönsége: a 
jegyeket akkor is, most is már a bét ele
jén szétkai kodták. A. főpróba publikuma 
melegen ünnepelte Rostand romantikus drá
májának főszereplőit, elsősorban Kiss Fe
rencet, T. Málray Erzsit, UnffTári/ Lászlót, 
Gararnszeghy Sándort, Bodnár Jenőt, I ár- 
konyi Zoltánt, Szabó Sándort és a többie
ket. Az. előadás kritikai méltatására külön
ben holnap visszatérünk. A holnapi felújí
tás lesz a Cyrano 169. magyarországi elő
adása. A. Cyrano tölti ki a Nemzeti Szín
ház egész jövőheti programját és egyelőre 
tizenegyszer van a mű műsorra tűzve 
Nemzetiben, valószínű azonban, 
nél jóval többször fog menni a 
deklődésre való tekintettel.

A nemzetiszinházi előadások
Cyrano a Magyar Művelődés Házában — a 
Városi Színházban — is színrekerül. A cím
szereplő személyében itt érdekes változás 
lesz: nem Kiss Ferenc játssza, hanem Le
hotay Árpád. Lehotay nem először alakítja 
majd itt ezt a szerepet, mert ifjúsági elő
adásban néhány évvel ezelőtt mar bemu
tatkozott, mint Cyrano.

Felhívjuk a közönség CgyelmS-t arre, 
hogy a, Cyrano előadásai a Nemzeti Szín
házban kivételesen nem félnyolckor, ha
nem hét órakor kezdődnek.

hogy
nagy

után.

a 
en- 
ér-

a

Bi'Pi utolsó útja
Eltemették a cserkészmozgalom nagy Chiefjét

Nyeri (Kenya), jan. 10.

Báden-Powellt, a világ fő
csütörtökön katonai tiszte- 
temették el itteni lakása 

A koporsót ágy.útalpra hc- 
_ _____ cserkészzászlóval takarták 
be. Közvetlenül a koporsó után haladt 
Sir (rodfrey Rhodos dandártábornokja 
koletafrikai haderők parancsnoka, a 
kenyai cserkészek vezetője és a pa
rancsnokló repülőtiszt. A kíséretet az 
angol gyalogság, a délafrikai csapa
tok, az angol légihaderő és a délafru 
kai repülök különítménye követte. A 
kenyai cserkészek vitték a főcserkész

(Reuter) 
cserkészét 
letadással 
közelében- 
lyezték és

SZÍNHÁZ
OPERAHÁZ: IV. Filharmóniai hangverseny 

(’tó).. — NEMZETI: Külön nóta . (itó). — 
KAMARA: Kaland (’tó). — MADÁCH: Négy 
asszonyt szeretek (’tó). — VÍG: Szilveszteri 
kabaré («/«). — MAGYAR: Györgyéi báb (’tó).
— MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: Ocskay 
brigadéros (7). — FŐVÁROSI OPERETT: Ilye
nek a férfiak (’tó); — ANDRASSY: Baj van 
Salameyal (’tó). — PÓDIUM (a Pesti Színház
ban): Tekintettel arra ... ('7:9). —■ ERZSÉBET. 
VÁROSI: Gólyaszanatórium (‘tó, 8). — JÓZSEF
VÁROSI: Névtelen asszony- (‘tó, 8). — KIS
FALUDY: Ezüsttiikres kávéházban .... (Vi®, 8).
— KOMÉDIA ORFEUM: Ne gyerekeskedjiink!
(‘tó). — KAMARA VARIETÉ: Hurrá, 1941!
(’tó). — ROYAL VARIETÉ: Royal Trott (9).

érmeit és kitüntetéseit. A családot 
Sherbrooke Walker képviselte, aki a 
cserkészmozgalom első tisztjei közül 
váló. A cserkészek között resztvettek 
az európai, indiai és afrikai cserkészek 
képviselői is. Sir Henry Moore kor
mányzó a lakosság és a gyarmat ne
vében koszorút helyezett a sírra. La
tinra dandártábornok, a király szárny
segéde is koszorút küldött.

Baden-Powell betegsége alatt az an
gol kormány azt indítványozta, hogy 
a Westminstert apátságban temessék 
el. azonban az ■elszállítás kérdésében a 
háború vége előtt nem hoznak döntést. 
(MTI.)

l/dvori bál

TEGNAP ESTE BUDAPESTRE ÉRKE
ZETT MENGELBERG, a világhírű hollandi 
karmester. Hat hangversenyből álló soroza
tot vezényel Budapesten s ebben a ciklus
ban előadásra kerül Beethoven vala
mennyi szimfóniája. Mengelberg 
ma délelőtt féltizkor már a Városi Színház
ban próbált, hogy január 13-án megtartandó 
első koncertjét, amelyen az első és második 
szimfónia és a hegedűverseny kerül elő
adásra Végh Sándor felléptével, előkészítse. 
Mengelberg egyenesen Amsterdamból 
érkezett Budapestre és hat h é t i g 
m ar ad a magyar fővárosban.

KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK TÖRZS 
JENÖT, aki - — mint tegnap megírtuk — 
tegnapelőtt délben hirtelen rosszullett és 

* meghűlése mellett szivbántaí ma k r ó 1 
is panaszkodott. Orvosai tanácsára sürgősen 
kórházba szállíttatta magát, ahol rémélik, 
hegy a gondos ápolás visszaadja a kitűnő 
művész. egészségét.

A RÁDIÓ HOLNAP KÖZVETÍTI a Ma
gyar. Színházból Szilágyi László rend
kívüli sikerű zenés játékának, a Gi/er- 
g y ói bálnak előadását. Itt említjük 
meg, hogy a Magyar Színház igazgatósága 
a farsangban g y er g y ói bált rendez 
a Fészekben, s a bálon a vendégek 
székely népviseletben fognak 
megjelenni.

ISMÉT NAGYSIKERŰ BEUGRÁS volt 
tegnap este, — ezúttal a Kamaraszínházban. 
M á r a i Sándor „K a 1 a n d“ című darab
jában az asszisztensnő szerepét az influenzás 
Gobbi Hilda helyett Könyves-Tóth 
Erzsi játszotta. z

vendégszerepelni hívják 
A „HONI KOZÁKKÓRUST ', ezt a kitűnő 
férfikart, amely a Pódium műsorában figu
rázza ki a híres orosz énekeseket. A vendég
szereplésre nyáron kerül sor.* a kórus tagjai 
bejárják produkciójukkal a legnagyobb 
vidéki városokat.

A VILÁGJÁRÓ HUNGÁRIA-BALETT 
szombaton este tartja egyetlen műsoros 
estjét a Városi Színházban. Az egyes szá
mokat Dani i> á’ vezeti be s rajta kívül 
Senayei-Szabé Hús, Kóréh Endre 
és O r s oly a Erzsi lép fel a műsorban.

MOZI
ADMIRÁL (353-707): A gorodi fogoly. ('tó, 

*/»6, 'tó, ‘tóO, v. 'tó-kor is) -- ALKOTÁS (355- 
374): Hollywoodi varázs. (‘tó, 'tó, ’tó, ’/dO, v. 
'tó-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): Alcazar. 
(‘tó, ‘tó, ’tó, ’/ílö, v. d. e. ‘IM. ’/<12, 2, 4, 6, 8, 
10) — ASTRA (154-422): Alcazár. ('tó, V.6, ’tó, 
‘/<10. v. ‘tó-kor is) — ÁTRIUM (153-034): Az 
eladó birtok-, (’tó, */tó, ’/ilŐ, sz., v. 'tó-kor is)
— BELVÁROSI (384-563): A gorodi fogoly. (4, 
6, 8, 10, v. jobb t. 2, 4. «, 8, 10, bal t. 3, 5, 7, 
9) — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): Láttádé 
már Budapestet télen? Különkiadás a mű- 
koresolyázóversenyekröl. Rajzos Híradó 1910. 
eseményeiről. Színes Rajzfilm. Magyar, Ufa, 
Luco és Fox híradók. (Folyt. 10—24 óráig) — 
BÉKE (291-038): A gorodi fogoly. (5, 7, 9, V. 
‘tó, ’tó, ‘tó, ‘tó, ’/ilO) — BODOGKÁF (149-510): 
A gorodi fogoly. (‘/sí, ’tó, ‘tó, ‘OlO, v. ‘tó-kor 
is) — BROADWAY (422-722): Broadway Melody 
1940. ('tó, 'tó, ‘tó, ’/HO,’is'z., V.) ‘tó-kör is) — 
BUDAI APOLLO (351-500): A gorodi fogoly. 
(■/», «/<7, 9, v. ‘tó, ’tó, 'tó, 'tó, ltó0) — CÁRITÓL 
(134-337): Hazajáró lélek. (‘tó, ‘tó. ‘tó, ’/»10, v. 
'tó-kor is) — CASINO (383-102): A notredamel 
toronyőr. ('tó, ‘tó, •Aló. sz., v. 3-kor is) — 
CITY (111-149): Repülő ördögök. (’tó, ‘tó. ’tóO, 
sz, v. ‘tó-kor is) — CORSO (18-28-18): Udvari 
bál. ('tó, ‘tó, 'tóö, sz., v. ‘tó-kor is) — CORVIN 
(138-9S8): Egy királynő szive, ('tó, 'tó, 'tó, '/slO, 
v. ’tó-kor is) — DAMJANICH (425-644): Trenk, 
a pandúr, ('tó, ‘tó, 'tó, ’/alO, v. 2. 4, 6, 8. 10) — 
DÉCSI (125-952): A fekete asszony. ('/«6. ‘tó. 
’/RO, sz., v. ’tó, ’tó, ’tó, ’tóO) — ELDORÁDÓ 
(133-171): Z. a fekete lovas. (4, 6, 8, 10, v. 2-kor 
is) — ELIT (114-502): Óz, a csodák csodája. (4, 
6, 8, 10, v. 2-kor is) — FLÓRA (Kispest, 146- 
702): Garcla futárja. (’/<5, 7 “ 
’Z«8, 
(’/:6, ’/«8, ’/<10, sz., v. ’/<4-kor is) — HÍRADÓ 
(222-499): így játsztok ti! Különkiadás a mu- 
korcsolyázóversenyekről. Rajzos Híradó 1940 
eseményeiről. Sztnes rajzfilm. Magyar, Ufa, 
Luee és Fog híradók. (Iiolyt. 9—24 óráig) — 
HOLLYWOOD (225-003): Óz, a csodák csodája, 
(’tó,'‘tó, ’Ag, VilO, v. ’/tó-kor is) — HOMEROS 
(536-178): Hollywoodi varázs. (‘/<5, 7, ’/dO, sz. 
‘.tó-től folyt,, v. ‘/tó-tél folyt) — IPOLY (292- 
62fi): Alcazár. ('tó, 'tó, ‘tó,.‘tó0, v. ‘/^-kor is)
— JÓZSEFVÁROSI (134-644): A gorodi fogoly,
(‘/sí, ’tó, A8, ’/dO, v. 'tó-kor is) — KAMARA 
(423-901): Hétszllvafa. (11, 2, 4. 6, 8, 10) --
KORONA (353 318): Trenk, a pandúr. (’M, ’tó, 
'/c8, '/ílO, v. 'tókor is) — LLOYIJ (111-994): 
Csintalan férjek. (*tó, 'tó, 'tó,-’/slO, v. 'tó-kor 
is) — NYUGAT (121-022): Giil Baba. (‘tó. 7, 
'/tio, sz. 4, 6, 8, 10, v. 2, 4, 6, 8, 10) — ODEON 
(422-785): A gorodi fogoly. ('/«5, !/<7, 'A10, sz. 
’tó, ’tó, ’/:8, ‘/do, v. ‘tó-kor is) — OMNIA (130- 
125): Az eladó birtok. (5, 'tó,-’/dO, sz., v. 4, 6, 
8, 30) — ŐRIÉRT (114-926): Az Inkák kincse, 
('tó, ‘la, ‘/<10, v. 'tó, 'tó, ’/áO, .'tó, .'/d0) — 
OTTHON (146-447): Z, a fekete lovas. ('/<4, 'tó, 
«tó, l/M, v. 'tó-kor is) — PALACE (221-222): 
Igen, vagv nem? (11: 2, 4, 6, 8, 10) — PÁTRIA 
(145-673): Nápoly a csókok tüzéheu. (4, 6, 8, 10, 
v 2 kor is) — PHÖNIX (233-242): A gorodi 
fogoly. (11, 1 3. 5, '/<8, VdO) — RADIUS (122- 
098): Tóparti látomás, (‘tó, */<8, ‘AlO, sz., v., ii. 
‘tó-kor is) - REX (328-020): A gorodi fogoly, 
('tó, */i7. 9, sz. ‘tó, '.tó, ‘/:8, '/d0, v. '/i2-kor is)
— RIALTO (224-443): Z. a fekete lovas. (11, 1, 
3. 5, '/<8, VdO, v. 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10) — ROYAL 
APOLLO (222-002): Balalajka. C/>6, ‘tó. ’/dO, 
sz., V. 3-kor is) - SAVOY (146-040): Nápoly a 
csókok tiizében. (‘tó, ’tó, ’tó, ’/dO, v. ‘/:2-kor 
is) — SCALA (114-411): Árvíz Indiában, ’tó, 
‘/z8. ’tóO, sz, v. 3-kor is) — SIMPLON (268- 
999): Egy királynő szive, (’tó, 'tó. 'tó, '/d(l, v. 
‘/x2-kor is) — STEFÁNIA (Kispest, 349-338): 
Buldog lJrummond titkos szolgálatban. (5, 7, 
9 v. 'tó, ‘.tó, ‘tó, ‘A8, ’/dO) — STÚDIÓ (225- 
276): Ismeretlen ellenfel. (11, 2. 4. 6, 8, .10) — 
TIVOLI (225-602): A táncosnő, (ötó, 7. ’/dO, sz. 
•tó, ’/iB, ’tó, '/«1O, v. ’/<2-kor ie) — TUKÁN (120- 
003): A gorodi fogoly. (4. 6, 8, 10 V. 2-kor is)
— URÁNIA (146-0461: Vigyázat, kém! (5, ‘tó, 
V.10 «.' v. ‘tó-kOT is) - ZUGLÓI (296-309): A 
gorodi fogoly. (5, ‘A8, ’/dO, ez. 4, 6, 8, 10, v. 
2, 4, 6, 8, I0)r

Inkább filmoperett Dean- 
________________ na Durbin új filmje, 
mint, vígjáték. Igaz, hogy a pompásan gör
dülő mese néhány brilliáns vígjátéki hely
zetet is teremt, de Róbert Stolz ragyogó 
muzsikája, néhány hosszú életre született 
dala és a Szilágysomlyóról Ferenc József 
elé kerülő magyar kislány kaleidoszkóp- 
szerűen forgó sorsa Henry Kostér látvá
nyos rendezésével a békebeli operett han
gulatába visz. A bűbájos Durbin olyan ko
pogósán viseli a magyar csizmát és a száz- 
rátnefú rokolyát, á magyar parasztkendőt, 
hogy álmélkodva nézzük. Olyan csárdást 
rop s úgy énekel, mint egy magyar an
gyal Meghatottan néznénk a királyt is, I. 
Ferenc Józsefet, ha Amerikában tudták 
volna, hogy milyen volt tulaj dórképpen a 
bécsi udvar. Jókedvű, friss amorózó Róbert 
Cummings és kitűnő játékú, hangulatos 
kabinetfigura Szőke Szakáll. Az új Paster- 
nák-produkció a Corsó mozinak hozza a 
nagy sikert. _____

f'ilm-hirek

Amerikai iilm

Nagyvárad, 
Szeged, Szabadka, Újvidék 
futballcsapatai kupamérkőxé~ 
seket rendeznek a nyáron

Szabadka, jan. 10.
‘Szabadkán vetették fel & tervet, hogy a 

bajnoki évad befejezése után Nagyvárad, 
Szeged, Szabadka és Újvidék labdarugó csa
patai serlegmérkőzést vívjanak a ,Négy 
város kupájáért". A jugoszláv labdarúgás 
vezetői örömmel karolták fel a tervet s 
tekintettel .arra, hogy a Magyar Labda
rugók Szövetsége is szívesen fogadja a vi
déki nagy sportcentrumok számára hasz
nos elgondolást, bizonyos, hogy az idei 
bajnoki szezont követően megrendezik aa 
érdekes mérkőzéseket.

A Beszkárt is páSyáxik 
a bajnokságra

Az FTC és a B. Vasutas tréningtermében 
szorgos munka folyik: a két csapat erős 
munkával készül a vasárnapi nagy talál
kozásra, az ökölvívó csapatbajnokság der- 
byjére. A nap másik mérkőzése, a Bcsz- 
kárt—M. Posztó találkozása. A Beszkárt 
bokszoló! már tavaly is sikerrel szerepel
tek, az idén pedig meglepetésre készülőd
nek és abban reménykednek, hogy a baj
nokságot is megszerzik. A versenyzők most 
már csak az állóképesség biztosítására tö
rekszenek s ennek érdekében futótróninge
ket tartanak.

Az FTC—B. Vasutas és a Beszkárt—M. 
Posztó mérkőzését a Városi Színházban 
rendezi a Szövetség. A programot délután 
6 órakor kezdik.

7. 9, v. ‘tó, 'tó, 'tó; 
’/4lŐ) — FÓRUM (189-543): Kék Madár.

’/ilO, sz., v. ',tó-kor is) — HÍRADÓ 
ízv játsztok ti!- Különkiadás a mii- - irt -ra-s__ in_ JA inifl

A. MAGYAR. FILMGYÁRTÁS JUBILEU
MA lesz a „Bankó Pista" bemutatója, mert 
éz a 200-ik magyar film. Bemutatójára meg
hívják a politikai, társadalmi és művész
világ előkelőségeit és a filmszakma képvi
selőit.

KÜLÖNÖS LÉLEKTANI BONYODAÉŐM 
alkotja a gerincét az „Egy asszony három 
élete" c. új nagy amerikai filmnek. Fősze
replői Bette Davis és Charles Boy er, 
rendezője Anatol L i tv a k.

SZÓFIÁBAN a közeli napokban mutatják 
be, a budapesti Forum-beui premiert meg
előzve,' Csórt os Gyula új nagy filmjét, 
amelynek címe: „Vissza az úton".

BUDAPESTEN JÁTSZÓDIK az „Egy éle
ten át“ e. új Tobis-fllm egyik jelentős része, 
többi részei pedig Bécsben, Pekingben, 
Washingtonban és a Bermuda-szigeteken. 
Ez lesz Paula W e s s e 1 y első idei filmje, 
rendezője a híres Gustav U c i c k y.

RÁDIÓ
1941 JANUÁR 19, PÉNTEK 

BUDAPEST I.:
16.15: Diákfélóra. — Utána: Ifjúsági 

menyek. — 16.45: Időjelzés, idő,iárá<ijelen't«s,
hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nywven. 
— 17.15: Tánclemezek. — 17.45:
nyelvi járványok." Kardeván Károly “T. '■>-
adása — 18.19: Cigányzene. - Közben 18.49. 
Sportközlemények. — 19: Hírek magyar, német 
és román nyelven. — 19.99: Külügyi. negyed
óra. —• 19.35: A Filharmóniai. Tarjawag hang
versenyének ismertetése. —, 19 41: A Filharmó
niai Társaság hangversenyének közvetítése az 
Operaházból. - Szünetben 2#.U., Radm a 
rádióról — A hangverseny után kb. 21.40. 
Hírek, ’ idő járásjelentés. - . 22: Szórakoztató 
Xi WX1- 
zene. —■ 24: Hírek.

BUDAPEST
17.15: „Hódmezővásárhelyi

Vásárhelyi Júlia előadása. ------ .-----
Zuglói Dalkör. — 18.19: Gyorsíró-tanfolyam. — 
18.40: A Rádió Szalonzenekara. — 19.35: „Du
nai horgásznapok." igali Mészáros József elő
adása. — 79: Hírek. — 20.10: Tánc'.emezeik. — 
21 IC: „A Röntgensugár és az orvostudomány?1 
Szlávit István <1r. egyetemi tanársegéd elő
adása. — 51.49: Időjárásjelentés.

közle-
— 16.45: Időjelzés, időjárás
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.- -.1_ __ i tT JS. S.'7JhS7.íltVíir

23.29: Cigány-

II.:
régi népszokások/'
— 17.49: Az Első

Hirdessen a „PENGŐS HIRDETÉS'*- 
ben! Biztos eredmény!

A RÁC elsöosztályú kizárásos kardvívó- 
versenyt rendez vasárnap, míg a HTVK IL 
és III.. osztályú tőrversenyt tűzött ki erre 
a napra. A RAG versenyét délelőtt 9 óra
kor és délután 5 órakor kezdik a Ferenc Jó- 
zsef-fér 7. szám alatti vívóteremben. A 
HTVK versenyének döntőit délután 5 óra
kor kezdik a Váci-utcai vívóteremben.

A FRANCIA TESTNEVELÉSI KOLLÉ
GIUM vasárnap kezdi meg működését ideig
lenes székhelyén, Antibesben. Az intézet az 
általános nevelési szakon kívül testneve
lési és sportnevelési szakot is magában fog
lal s a különböző tárgyakból 120 tanító é» 
tanítónő tart előadást.

MATÚRA MIHÁLY, a válogatott birkózó
csapat trénere, ma Stuttgartba utazik, ahol 
a vasárnap sorra kerülő német—olasz görög
római hlrkózómérkőzésen' bíráskodik.

A mükorcsolyázóbajnokságoK 
'kötelező gyakorlatait szombaton délután 3 
órakor mutatják be, míg a szabadon válasz
tott gyakorlatokat vasárnap este fél 7 óra
kor futják. A férflbajnokságban Kállay és 
Király között lesz küzdelem, a hölgybaj- 
nokság favoritja Botorad Györgyi, a. páros- 
bán pedig a Szekrényessy-testvérek és 
Kertész—Szilassy pár között dől el a baj' 
nokság.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA a nevezéseket a Sí- 
Szövetség a legközelebb sorra kerülő nem
zetközt versenyekre. Bécs—Budapest ver
senyre (január 25—26): futók: Deseö, Halé* 
nyl, Petri, Harangvölgyi, műlesiklök: Kő
vári, Szikla, Szalay, Jobbágy, Emánuek 
Seharhert, ugrók: Darabos, Regős, Vány®’ 
Szatmári, hölgyek: Iglóiné E’esd Aniké. 
Kozma Lászlóné, Ács Margit, Felhős Esz
ter. _ Si-vllágbajnokság Cortina d'Ampez- 
zoban (február 1—10): futók: Deseö, IIu é* 
nyi/Harangvölgyi, Petri, Kővári, lesik’őX' 
Kővári, Szikla, Sza’ay, Jobbágy, Fmánué’» 
Szatmári, ugrók: Darabos, Szatmári, Reg3’; 
— Garmlsch-Partenklrchen (február 1-1—10' 
futók: Deseö, Emánuel, Kővári, Szalad 
Harangvölgyi, lesiklók: Kővári, Szal»O 
Emánuel, Harangvö'gyi, Szatmári, ngrW* 
Darabos, Regős, Szatmári.

FERENCJDZSEF
KESEP.ÜVIl

Budapest Székesfőváros Gázművei fd' 
hívja a házioszonyok figyelmét, hogí 
közkedvelt

bemutató előadásait 
január hó 10-től kezdve minden kedd0® 
és pénteken délután 5 órakor tartja 
VI.. Vilmos császár-út 3., I. emeleti e1®' 
adótermében. Belépés, ruhatár díjteüa



Csökkent érdeklődés 
mellett folyik a terrorista 

nyilasper tárgyalása 
M-ár a laDukra Iker ül a sor

Kovarcz Emil nyilaskeresztespárti 
képviselő és huszonnégy társa állam- 
felforgatási bűnügyének mai folytató
lagos tárgyalása már sokkal kevesebb 
érdeklődőt vonzott az esküdtszéki te
rembe. A még hátralévő, ki nem hall
gatott vádlottak vallomása ugyanis 
nem sok izgalmat ígért. Szerepük 
ugyanis kisebb jelentőségű. A vád sze
rint a szervezkedésben vettek részt és 
a tiltott röpiratok terjesztése körül 
tevékenykedtek.

Ma egyébként élénk feltűnést keltett 
a vádlottak körében, hogy Angyal 
István MÁV intéző, aki eddig daróc
ruhában jelent meg fogházőre kísére
tében a főtárgyaláson, ma már vasutas 
uniformisba volt öltözve és rendőr 
állította elő. Blúzának lila bársonyán 
látszanak a nyomok, amelyeket disz
tinkciója hagyott hátra. A csillagai 
ugyanis el vannak távolítva. Annak
idején ő maga jelentette be az ötös
tanács előtt, hogy amikor nyolc hónapi 
börtönbüntetése jogerőssé vált,'

MÁV intézői állásától is meg
fosztották.

A.ngyal fennhangon beszélte el a sza
badlábon lévő vádlottársainak, hogy 
ma járt le nyolc hónapos börtönbün
tetése, de mégsem került szabadlábra, 
hanem azonnal a toloncházba szállí
tották, ahol internálták. Innen kisérte 
egy rendőr a törvényszék épületébe.

lngyal 
leiartóxlatúsát kéri 

a védője
, Háromnegyed tíz órakör nyitotta 

meg Héthelyi tanácselnök a mai foly
tatólagos főtárgyalást. Rögtön utána 
dr. Taposs Dezső ügyvéd állt fel és a 
következőket adta elő:
~ Védencem, Angyal István nyolc

hónapi börtönbüntetését e hó 10-én le
töltötte, rögtön utána a toloncházba 
került és, most ott van internálás alatt. 
Kérem,

tessék védencem letartóztatását 
elrendelni

megakadályozni azt, hogy 
reggelenként megbilincselve

. és ezzel 
most már 
hozzák át ide.

Dr. Buzássy Lajos királyi ügyész a 
következőkben reflektált a védő sza
vaira:

— Én is indítványozom Angyal le
tartóztatását, bár ez az indítványom 
az ötös-tanácsnak régebbi állásfogla
lása után aligha járhat sikerrel.

A törvényszék ezután határozatho
zatalra vonult vissza és tíz perre múlva 
hirdette ki Héthelyi tanácselnök azt a 
végzést, hogy az ötös tanács elutasítja 
a védő indítványát, mert nem hozott 
fel olyan indokokat, amelyek a. tör
vényszék szabadlábrahelyezést elren
delő végzésének megváltoztatását szük
ségessé teszi.

Valamennyi 
vádloiíat Öelyexxék 

szabadlábra"
... .tisztelettel tudomásul veszem a 
orvtmyszek határozatát — jelentette 

! Ttí’’ ?4anoss De^ Wvéd - s egy- 
P •V,ktre^’ ^.éltó^sék Kovarcz 
Lmutol kezdve Völgyi Jnáos vádlottig 

™ , ÖSSSÍS letartóztatásban 
■vo vádlottakat szabadlábra helyezni, 

mert hiszen ugyanolyan büncsetekmé- 
nyekkel vannak vádolva, mint Angyal 
-István akinek letartóztatását. — íme 
, ?, törvényszék most feleslegesnek 
tartotta.

. — Kérem ennék az indítványnak el- 
'utasítását, — emelkedett szólásra Bu- 

Aiassy ügyész, mert Angyal István 
y esete égessen teás; őt azért engedte 

a, .törvényszék, wrt már 
hosszaob ideje ült előzetes lete.rtózta- 
tftsban-

Újabb tanácskozás követkzett ezután, 
de néhány pere múlva már ismét be
vonult az esküdtezéki terembe az ötös
tanács és az elnök kihirdette, hogy

a
a

Az

büntetőtörvényszék elutasította 
védőnek szabadlábrahelyezést 

kérő indítványát

indokolás szerint a letartóztatás
elrendelésének indokai ma is fennfo
rognak és újabb indokot a védő sem 
terjesztett elő. A tizenkettedik vádlott
nak: Herendi Ferenc Máv. műszaki se
gédtisztnek kihallgatását kezdte meg 
ezután az elnök. Herendi tagadta bű
nösségét Védekezésében előadta, hogy 
semmiféle összeköttetésben nem volt 
sem a Hungarista-mozgalommal, sem 
a nyilaskeresztes párttal.

Egy ismeretség 
története

• ■ Beszéljen arról, hogyan került 
összeköttetésbe Wirth Károllyal? — 
kérdezte az elnök.

— Én, kérem, Alsógödön lakom és 
ugyanonnan járt be Budapestre Lenek 
Cézár, a Magyarság munkatársa is. 
Egyszer, amint az Andrássy-úton men
tünk, Lenek figyelmeztetett egy szem
bejövő urra: „Itt jön a Wirth Károly, 
nem akar vele megismerkedni? — kér
dezte tőlem Lenek. Én — folytatta val
lomását Herendi, — azt válaszoltam, 
hogy sietnem kell a hivatalomba, köz
ben azonban egészen egymás mellé'ér
tünk Wirthel, mire Lenek bemutatott 
neki. Én vasutasegyenruhában Voltam 
és Wirth rögtön megkérdezte, ' hogy 
tagja vagyok-e a pártnak. Tagadó vá
laszomra az iránt érdeklődött, hogy 
miért nem? Én erre kijelentettem, 
hogy a 3400-as rendelet miatt. Wirth 
ekkor közölte velem, hogy

ez a rendelet nem vonatkozik a 
nyilaskeresztes pártra,

mire én azt válaszoltam, hogy felesé
gem ... - -
nem, 
iránya. Hivatali állásommal azonban 
nem tartom ezt összeegyeztethetöBek.

— ön később egy levelet is kapott 
Wirth Károly aláírásával, — szólt itt 
közbe Héthelyi elnök és rögtön ismer
tette is ezt a levelet, amelynek meg
szólítása „Nemzettestvéfemk* A levél, 
amely Wirth Károly aláírásával volt 
ellátva, arról szólt, hogy megbízza 
Herendit, hogy a pályaudvaron szer
vezkedésbe kezdjen és vezetői pozíció
val is felruházta.

— Igen, ez az a levél, amelyhez Wirth 
még egy fényképet is csatolt és kel
lemes ünnepeket kívánt. Én azonban 
nem élek pártéletet, eltettem ezt a 
levelet és meg is feledkeztem róla 
szórakozottságomban. Válaszolni sem 
válaszoltam rá, mert nem tartottam 
fontosnak.

Az elnök ezután felmutatta a vád
lottnak az „ítélet napja" című verset, 
amelyet házkutatás alkalmával talál
tak nála. Herendi kijelentette, hogy a 
kerítésen át dobták be a lakásába és 
másnap is bedobtak ilyen rÖpirato- 
kat, ezek között volt a vers is.

Herendi után Bánki József MÁV 
üzemi segédtiszt kihallgatására került 
sor, majd Cserepes János hordár állt 
a bíróság elé.

Cserepes azt vallotta, hogy

tagja ugyan a pártnak, de én 
bár vonzana engem a nyilaspárt

FERENCJÓZSEF
KESERUVIZ

látott pisztolyt és kézigránátot Is
Bádonyi fiókjában.

Bádonyi mutogatta neki ezeket és' azt 
magyarázta, hogy az' átállításkor lesz 
szükség rájuk.

—• Úgy mondta Bádonyi, hogy egy
szer csak arra ébredünk, hogy a ha
talmat átvettük és akkor majd, mi le
szünk az eligazítok a Keletiben és ka
punk fegyvert is.

Olasz repülök 
bombatámadása angol 

hajóraj ellen
Bőma. jan. 10.

A Stefant-iroda légügyi különtudó- 
sitója Jelenti, hogy az olasz bomba
vetőrajok megtámadtak egy angol 
hajórajt a Földközi-tenger nyugati 
félében. A repülők nagy magasságból 
igen nagyméretű bombákat dobtak az 
ellenséges hajókra.

A bardiai ádáz küzdelem rávilágított 
az olasz katonák féktelen bátorságára

Milánó, jan. 10.
(Stefani.) Ha az angolok a dúnker- 

quei megfutamodást nagyszerű siker
nek akarják feltüntetni, — írja a Po
polo dl Halta, minek vegyék az olaszok 
a bardiai csatát?

Bardia olasz győzelmet jelent,
mert az ellene támadó mérhetetlen se
regek nem annyira erődítményeit 
akarták lerombolni, mint inkább az

Londoni tudósitónk 
távirati jelentése

London, jati. 10,

, Lapok .és. a közvélem^py fő
érdeklődése változatlanul Amerika felé 
fordul. Az amerikai hajóhadat háborús 
erőre exneljk s három flottára: az at- 
lantióeeánira, a csendesóceánira és az 
ázsiai flottára osztják, Személyzetét 
negyvenkétezer- fővel emelik. Ezenkí
vül azt is közölték, hogy kizárólag vé
delmi célokra a következő három év
ben három milliárd és kétszázötven 
millió pengőt költ az Egyesült Álla
mok.

Az Angliának nyújtandó további se
gítségről is beszélt az elnök és a köl
csönök problémáját is felvetette, de 
ugyanakkor kijelentette, hogy Nagy- 
britannia egyelőre még nem óhajtja 
igénybevenni a kölcsönt és valószínű, 
hogy ebben az esztendőben mindenért 
továbbra is készpézzel fog fizetni.

A másik érdekes amerikai vonatko
zású hír Leahy admirális amerikai 
követnek megérkezése Vichybe, ahol 
Pétain tábornagy rendkívüli ünnep,- 
lyes körülmények között fogadta. A 
szokásos lovasgárda helyett tengerész 
díszőrség fogadta az ^admirálist és 
Pétain teljes tábornagyi díszben várta 
Roosevelt követét, aki átadta a francia 
államfőnek az amerikai elnök szemé
lyes levelét, amelynek tartalmát állí 
tólag még maga Laehy admirális sem 
ismerte.

Mikes György

Ottawa, jan. 10.
Hivatalos helyről nyert értesülések 

alapján a kanadai lapok azt írják, 
hogy ezidei^ Angliából Kanadába 300 
internált nemetet hoztak. Köztük van 
Vilmos császár dédunokája, Frigyes 
porosz herceg is. Ez internáltak egy 
részét a kanadai hatóságok szabadon 
engedték, mert megállapították, hogy 
az állam érdekeivel szemben nem vi
selkednek ellenséges módon. Ezek a 
szabadon bocsátott német internáltak 
foglalkozásukat is folytathatják, csu
pán bizonyos időközökben jelentkez
niük kén a‘hatóságoknál. - _

— Tud-e arról, hogy Bádonyit, a 
Capitol melletti kocsmában leütöt
ték? .

— Tudok, — felelte az elnök kérdé
sére a vádlott. -— Bádonyi berúgott s 
egy emberrel összeveszett, hogy ne 
legyen botrány, erre Cseh Kálmán 
Bádonyit leütötte.

Egy olasz torpedó repülőgép meg
torpedózott egy ellenséges gőzöst a 
Málta-szigeten lévő Marsa Scirocco- 
öbölben. Itt az olasz bombázók több 
más angol kereskedelmi hajót is meg
támadtak és egyet megrongáltak. 
(MTI) 

olasz harcosok harci kedvét akarták 
elvenni és elnyomni bennük a nagy 
felszabadító függetlenségi harc esz
mei rugóihoz való ragaszkodásukat.

A britek terve azonban teljes egé
szében kudarcba fulladt,

mert az ádáz küzdelem rávilágított az 
olasz katonák féktelen bátorságára. 
Ebben az értelemben Bardia olasz győ
zelmet jelent.

Agy helyett 
a villamossínekre 
feküdt egy részeg

Ma hajnalban a Köbányai-út 47. sz. 
ház előtt egy részeg ember a 37-es vil 
lantos' élé feküdt. Szerencsére a vezető 
idejében észrevette és megállította a 
kocsit. Rendőri intézkedésre a Rókus- 
kórházba szállították az ittas embert. 
Amikor alapos gyomormosás után ki 
tudták hallgatni, kiderült, hogy Ko
vács Józsefnek hívják.

Moszkvai színházi riport 
Mécs László a cenzúráról 
Edelshelm Gyulay Ella mentenie 
Csathó Kálmán-Jászai Mariról 
Bethlen Margit novellája 
Dobihon Lili Rómáról 
Balassa Imre balettlibrettója 
Szeleczky Zita tátrai fotoriportja 
Turay és Jávor a Svábhegyen 
Mezey Mária 12 arca
Egyed Zoltán színházi levele 
Óriás keresztrejtvény 
Tarka-barka könyvtár-szelvény

a
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Sziám és Indokína közt
Newyork, jan. 10.

A. Francia-Indokínából jövő jelenté
sek egyre valószínűbbnek tüntetik fel 
azt, hogy Sziám és Francia-Indökína 
között megkezdődik a komoly háborús
kodás. A sziámi kormány a határral 
szomszédos kerületekben elrendelte a 
rögtönítélő bíráskodást és a sziámi 
csapatok több helyen átlépték a határt. 
Hahóiban a francia hatóságok maguk 
is bevallották, hogy a francia gyar
mati csapatokat kénytelenek voltak

5—10 mérföldnyire a határtól beljebb 
vonni, mert ottaai állásaik tarthatat
lanok voltak.

Szerdán a sziámiak légitámadást in
téztek a határtól 30 kilométernyire 
fekvő Sisofon városka ellen, amelyben, 
ennek nyomán, nagy tűzvész pusztí-. 
tott Később pedig a sziámi gyalogság 
bevonult a városba. Más oldalról azt 
jelentik, hogy sziámi csapatok Kam
bodzsa tartományban Angkor városát 
is megtámadták.

Az Osztálysorsjáték 
mai nyerőszámai

415 550 751 803 815 908 911 361.61
615 891 917 914 37132 177 262 582
841 38006 009 116 225 420 457 457
743 764 816 893 39091,143 177 1 93

91 334 364 420 434 489 532 800 891 996
40217 348 428 438 540 589 771 817 960,41132 

31 330 374 550 553 557 601 647 691. 840 908 910 
622
479
393
395

42465

pengőt nyert: 4817
pengőt nyertek: 26800 34149
pengőt nyert: 76557
pengőt nyert: 66980
pengőt, nyert: 74046
pengőt nyertek: 39145 40540

44557 47290 85183
300 pengőt nyertek: 381 989 1 891

13246 14976 16524 17752 18789 21018 36942 
41.279 41280 47292 47332 52952 53036 51981 
59116 64806 70651 87697

175 pengőt nyertek:
1075 169 192 248 258 261
2037 064 066 096 109 159
857 918 937 3124 128 238
519 540 718 720 808 813 40.14........----- ,,91

578
321
495 577 . ..
352 400 467 560 656

203 249
417
187
349

436
365
362
206
537
509
379

703
448
502
445
556
622
669
464.482
721 869

10573
39717
5SS61

867
907
734
446
565
636
804

814
562
697
566
079
942
702
652
644

Oslóban „Nemzeti gyűlés44 cím alatt összejövetelt tartottak Quisling köve
tői és hívei. A gyűlés jelszava ez volt: „QuislinggelNorvégiáért!44

82 834 886 43021 034 089 293
584 745 818 857 973 976 44341
773 832 937 997 45000 047 186
669 709 741 783 904 914 949 982 46019

160 200 217 229 416 425 435 507 586 
47003 022 043 059 114 267 366
816
680
660
034
894
921

854 48043 359 370
904 930 49240 340
772 832 846 854
251 380 404 417

426
439
392

658
467
563
525

Roosevelt és Pétain ben a legmelegebb rókönszenvet érzi. 
Pétain tábornagy .válaszs^rgönyében 
köszönetét, mondott Rooseveltnek a 
jókívánatpkért és a maga részéről is 
viszonozta a kívánságokat • mind az 
elnök személyére vonatkozóan, mind 
az amei-ikai néppel szemben. ’

F • X •újévi 
táviratváltása

42115 288 302 314 378 443 463 476 581
675
540
452
530
028
762
700
645
535

50011
819
688
53452 889 915 987 54055 147 194 
836 811 946 55161
981 56003 007 100 
57122 214 241

772 58007 016
59028 080 177
720 748 859
072
537
689
496
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484
639

89.1
959
855
512
047
676
843
5G4
999

843
859
761
146

51078 113 130 328 459

751 797 850 874 964 5342
774 854 6081 312 342 511
894 957 972 7256 .214 279
655 835 880 929 8161. 296
9007 103 1B9 235 240 262
792 862 983
,10025 624 634 688 709. 818 894 904 11032 038

053 143 202' 343 379 454 47 4 510 594 695 823 942 
246 ""
301
324
056
082

667
953
534

290

625
6*33
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638

526
538
699
267

188 385 487 581 648 731
287 478 634 719 784 804
425 458 504 529 556 592
034 231 484 490 711 803
262 424 428 430 498 50.1

965 968 993 12188
769 13007 140 243
14052 W 180 224
789 849 ........
771 886
588 640
465 561
668 694
745 765

20170 200

931
974
732
521
7.31
771

320
653
374
096
160

Washington, jan. 10.
Csütörtök este tették közzé a szö

vetségi fővárosban azt a távirat
váltást, amely az új esztendő alkal
mából Roosevelt elnök és a francia 
chejj d'état, Pétain tábornagy között 
zajlott le. Roosevelt az új esztendő 
Alkalmából jókívánatait fejezte ki 
Pétain tábornagynak és hangsúlyozta, 
hogy úgy : ő maga, mint Amerika népe 
Franciaországgal és a szabadság, 
egyenlőség, testvériség népével szem-

Kifosztottak
egy tornatermet

Ma éjjel a Soproni-út 50. alatt lévő 
ólcini iskola tornatermében betörő 
járt. A ; betörő ■ levágta és elvitte az 
egyes tornaszerek bőrhuzatát. A kór 
ezer pengőre míg.

145 ‘198 .241 27‘» .-110 • 4^5
733 748 762 938 61208 234
913 927 986 62008 037 199
651 660 722. 819 W3- 63003
943 991 ............. “
695 838
815 830 840 863.963 66775

64009 037 1S2 317
904 923 65C6O 179

441 670 738
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360
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578
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15000
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901 987 17110
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857 926 914
373 461 497 661 758 
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30124 290 400 513 706 711 725 821 31276 
405 32040 065 413 441 493 787 802 815 934 33119 
144 449 326 367 498 499 750 824 827 34048 074 
180 209 520 532 590 732 859 877 956 35139 159
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374
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880 956
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70114
192
493
337
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437
317
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68052 112 139 192
951 986 60137 
720 941
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376
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729
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694
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385
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701
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874
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251 495 559 579
161 283 304 436

46 1 555 796 949 71002
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879
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951 74198
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PENGŐS

364 562 577 697 883 897 25068 070
512 586 741 939 973 26058 262 268
450 27062 130 214 267 452 528 565
705 773 891 897 951 954 28072 08S 
203 235 279 332 432 519 607 630 694

150
277
599
153
9’0
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Az ötödik osztályra sorsjegyek már kaphatók 
rr ___ _ _ .

BEÍIKO BANK A.-T.
Budapest, Andrássy-út 56. Telefon: 128—647.

Száraz, hideg idő
A Kárpátok medencéjében hidegebb és 

szárazabb időjárás alakult ki. A hazánkat 
borító hótakaró és űz éjszakai derültség 
következtében ma reggelre a KisalP'-ldön, 
a Felvidéken és a Nagy-alföld egyes részein 
—i.O fok alá sü’lye-dt a hőmérséklet. Rozs
nyón —18. Debrecenben —16. Ógyallán —14 
fokot mértek. Havazást ma reggel már csak 
Kolozsvárról jilentettek.

Felelős szerkesztő és kiadó:
DR. HALASZ SÁNDOR

Alapította:
DR. NADANYI EMIL

321 368 382 443 446 451 601 632 708 
81251 342 671 676 753 780 82244 334

277 517 564 581 693 694 781 811 7 6925 063
379 451 720 723 781 788 885 77109 498 562
693 6.27 636 661 787 941 953 78120 126 239
347 564 892 901 7901 6 188 21 8 274 297 326
417 431 460 620 758 809 992

346
291
397
193
067
582
253
414

CIPŐK
Egyes párok Igen

olcsón
Amerikainál
V., Dorottya-utca 9. Tel.80067

753 997
720
342

369 571 593 680 798 83068 294 372 433 549 553
588 833 958 978 84015 1 38 1 86 247 264 306 323
422 443 523 553 624 904 931 85008 193 260 372
385 539 573 629 686 814 870 909 924 86220 262
233 372 3S6 442 582 859 87119 129 234 437 479
523 527 551 836 921

Felelősség nélkül.
V-

A luxáéról a íryorsjegv

Használt fériiruhákért 
egyenruhákért óriási árat 
fizetek Spiegel, Teréz-ltörút 2. I 9. 

Telefon - 224-842.

BALRA, ISKtlVÖRE 
divatos frakk, szmoking. kölcsön 5P 
Viselt ruhák vétele RÓTH KÁROLY. 
VII., Akáefa-u. B T.: 224-751.bankház sorsjegyfőárusító 

Az ötödik osz- 
6.. 7., lő,. 11., 13., 14., 
27. és 28-án, március

zéket Demhinsky B.
(Zsigmotíd kir.-u. 8) adja ki. 
tály húzásai február 5.,
17., 18., 29., 21., 24., 25.,
3., 4. és 7-én lesznek.

élénkebb lesz a szél és 
A hőmérséklet későbbi 
még bizonyta’an. Z. I. A.
Intézet hivatalos jelen-

A mérsékelt hideg és száraz idő egyelőre 
tovább tart. Európa időjárása azonban rend
kívül mozgalmas képet mutat és így rövi
desen nálunk is nagyobb átalakulás vár
ható. Valószínűleg 
újra havazás jön. 
alakulása azopbán

A Meteorológiai
té'.e: Élénkebb északi, északkeleti szél. A 
délkeleti és déli megyékben néhány helyen 
havazás. A hőmérséklet alig változik.

.a
HÓ JELENTÉS:

A budai hegyeken, a Svábhegyen 14, Já- 
nosHegyen 15 cm. A Pilisben Dobogókőn 
23, Nagyszénáson 24 em. A Börzsönyben 
Nagyhideghegyen 35 cm. A Mátrában Ké
kestetőn 24, Gallyatetőd 26 cm. A Bükkben, 
Lillafüredén 14 cm. A kőszegi hegyekben 
15 cm., a kassakörnyéki hegyeken 20—40 
cm., Kárpátalján 1 méter körüli a hótakaró 
vastagsága. A hó minősége mindsnütt 
porhó.

M a <: n
TAXÍGÉPIRÓ
vállalat óránként P rjü Tel.

423-501. 223-338.

Használtruháért mindenféléért 
legtöbbet fizetünk Schmergel ruha
üzlet, Rottenbiller-u. 37. Telefon: 

422—269. Hívásra jövünk.

VESZEK
g"ép tiszta Színházi Életet. Tolnai 
Világlapot és Pengős regényeket.

Levélhívásra hájhoz megyek.

Vörös Pál
Újságárus, 

KAlvin«Sér közspén.
Téli almai Príma összes legjobb 
fajták 20 l.g-os ládában tiszta Jonat- 
iián. Londonpepi vagy böralma 10.30 P 
Közönséges vegyesfajta 14 80 P. Má
sodrendű 10.30 P. ab iit. utánvéttel 
FCCEIS FERENC gyümiitoskereskedő, 

Kökényes (Kárpát)
. ;----------------- Y----

20 éves keresztény fiatalember jó 
írással, bármilyen elfoglaltságot ke

res. <Ió megíelenéstla jeligére.
N hmet kisasszonyt, két leányka 
mellé, heti négy délutánra felveszek. 

Briget-utea 9. n a.

Sl
legolcsóbban
Márton * Szász

RUHA Jr
sportmellény 
bőrkabát 
esőkabát

... Szanatóriam
Telefon: 110-444. diétás ellátás, 
Felvesz .betegeket, napi esetleg hav 

díjazással.

I-

Bundák
Bálvány-utca 3* Címre ügyelni 

f soros 
kölcsönzése óriási választékban.
Sebestyén, VI. Király-u. 5Ö. T:42B-6Í |

KAR'C SI-V.ILI 
fodrászok most 
Andrássy-út 14 

124-187

Festményeket 
jó áron veszek. Leveleket fő

kiadóba ^Márkás* jeligére.

Keresek megvételre tulajdo
nostól 2 s:oba hallos összkomf. bérbe
adott öröklakást. Aj.: 
„Modern" Jel. Patak hirdetöirodába,

Vilmos császár-út 29

Gummlcikkek kiválóak J
Egy szegény 8 gyermekes anya, a 
jÓN-ávü emberektől kér, használt ru
hát. cipőt és élelmet. Címe: özvegy 

Kéri Vendelrié, Pakod (Zala m.)

Ügyvédi irodámba gyors- és gép
író kisasszonyt keresek. Aján'atoltat: 
«Gyakorlott» Jel igére Erdöshirdetöbe, 

Teréz-körút 36.

Angolt tanítok. Gyakorlati fonetikai 
móds(eremmel, angol srületésüeké- 
vel megegyező kiejtés elsajátítható.

T. 360 677.

olcsón biemére szöcsnél Erzsi bet- 
körút 25. második enyeleten.

aranyat, Ékszert
VESZEK. Taub, Í8

—í —Z—  :—-——   ——.
legtöbbet ejtetek, /^erekért, szőnyeg

■ varró-éé írógépé rt'egész háztartásokért 
Gerett G.< Erzáébet-krt 32. T : 421*368. 

Ozletheíyiség 
afa3a fcfaái.

Eladó,príma kivitelben 

modern recamfer 
diófa háló, márkás képek. 

Telefon: 181-187,

ELVESZETT
Sr,Ínyei Merse-u. és Hitler-tér kör
nyékén horgolt táska pénztárca és 
lakáskulcsokkal — megtaláló mindent 
megtarthat, kérem csak a kv.lcroPat 
adja lg a 8 Órai Újság fölt'adójában.
—w-——    ------—.
„Run<Istuhl“ mester nngy gya
korlattal állást ' keres. „Perfekt" 

Jeligére főlciádókivatallm.
Főlépcsőmül - szeparált bejára In 
szép s3ofea vidékinek, vagy irodának 

kiadó. Krzsé.bet-krt 33. I. 5.
írógépemmel magyarul. németül 
levelűnek; ' .tóráitok, óránként egy 

pengőért.. Bármikor 120-217.
Jegyxetmós**lés 12 fillértől 
1W soksjórosítás 1.8Ó Ta^igépirás 
fordítások Nagy Ibolyánál. Tarér- 

krt 20. 22B-K12.

Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Szer
kesztőség: Honvéd-u. 10. Tel.: 11-53-60. Kiadó: 
Andxáseyrút 47. Telefon: 22-42-32. 22-42 33 . 22-42 34

Kárpitos há’.akho-. logolosóbban 
ajánlkozik Szabó. Viola-utca 86 se. 

HátfelflgyelSnél

Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelős: Györy Aladár igazgató.)

l


